
VIETINES ZINIQS. 
Mesos trustas atsirado, mu- 

8j®kai kal bant, blogame pade- 
jime. Prisaikintqjij suolas, va- 

dovaujant federiliskam teise- 
jm Landis, mesos trusty atra- 
do kaltu uz jvairias kombina- 
cijas su visuomenes nenauda 
ir patrauke kriminaliskaD tei- 
sman ne patj trusty, bet pa- 
vienius asmenis, to trusto gal- 
▼as. Jei tik cia nebus toksai 
visuomenei akin muilinimas, 
kaip kad atsitiko su milijo- 
nierium J. D. Rockefelleriu, 
kuriam vienas teisejas uzkro- 
ve milijonin§ pabaud%, o ki- 
tas teisejas t$ pabaud$ nume- 

te, tai mesos trusto vedejams 
bus sunku nuo pinigiskos pa- 
baudos arba ir kalejimo issi- 
sukti. 

Pries mesos trusty tardymai 
prasidej§ Liepos 14 dienq, ir 
tik pereitoj savaitej atsako- 
myben patraukta: 

Louis F. Swift, firmos Swift 
& Co. prezidentas. 

Edv. F. Swift, virsui mine- 
to8 firmos vice-prezidentas. 

Fr. A. Fowler is firmos 
Fowler Bros. 

Edv. Tilden, firmos Natio- 
nal Packing Co. prezidentas. 

J. Ogden Armour, firmos 
Armour & Co. vyriausias uz- 

veizda. 
Edv. Morris, firmos Morris 

& Co. prezidentas. 
Louis H. Hayman, firmos 

Morris & Co. vyriausias uz- 

veizda. 
Apskijstieji, kaip matoma, 

priklauso trims didelems sker- 

dyklij firmoma ir jie yra Na- 
tional Packing Co. direkto- 
riais, o juk pastaroji bendro- 
ve yra mesos trusto visa siela. 

Jie kaltinami uz lauzymq 
antitrustiskij Shermano jsta- 
tyunj, ty. uz tverimq, visokiq 

^jQelegaliskij. kombinacijij, i- 
dant panaikinus tarp tij trijn 
dideliij. firmij visokia konku- 

rencija, kaip tai perkant gy 
vuliup ir parduodant mes% ne- 

tik Chicagoj, bet ir visoj A- 

merikoj. Paskiau tie baronai 
kaltinami uz suokalbj ir me- 

sos prekybos monopolizavimq. 
netiesotu keliu. 

Uz tuos prasikaltimus jsta- 
tymuose nurodyta bausme vie- 
neriais metais kalejiraan arba 
5.000 dol. pabaudos, arba-gi 
antsyk abidvi bausmi. 

George W. Fitzgerald, vie- 
tines viespatystes isdo filijos 
buv§s pinigq skaitlininkas, 
nuziuretas pavogime $173,000, 
vel andai buvo suimtas ir uz- 

darytas kalejiman ir tik sude- 
jus $50,000 kaucijos paleistas. 
Pinigai, apie kuriuos kalba- 
ma, kazinkur zuv§ filijos biu- 
re 19 d. vasario 1907 metais. 

Federaliskqjq prisaikintojq 
suolas atrado jj kaltu 17 d. va- 

sario s. m. ir tik dabar jis a- 

restuota. Nuo to laiko jj sau- 

goj§ detektyvai ir daboj§ jo 
kiekvien§ zingsnj. 

Savame laike prazuvus to- 
kiai pinigq sumai buvo pasi- 
dar^s truksmas. Fitzgerald 
tuokart sortav^s valdiskus pi- 
nigus. Vasario 20 d. jis gav§s 
per telefonq ziniq, kad jo svai- 
ne sunkiai susirgus ir prasyta 
jis tuojau pareiti namo. Pries 
iseisiant pinigus turejo paves 
ti kitam valdininkui ir tuo- 
kart patemyta vagyste, nebuta 

$173,000. Jis tuojau arestuo- 

ta; atsibuvo byla, betkadangi 
jam kaltybes nedarodyta, ta- 

tai ir paleista. Nuo to laiko 

jis sau ramiai gyveno ir leido 

apsciai pinigus. Tai patemijo 
policijos agentai ir galutinai 
suarestavo. Dabar Fitzgerald 
tures nurodyti saltinius, kur 

jis gavo ir gauna pinigtp Bet 

jis zada tai prirodyti ir sak%s 
nekaltas. 

Antroji “Ausros” draugijos 
prelekcija atsibus rugsejo 25 

dien% 3 val. po pietij, Lietu- 

viij Kliube, 3149 So. Halsted 
str., temoje Scenos menas: de- 

klemacija, mimika, zaidimas. 

Skaitys Kl. Jurgelionis. pan- 
ga 10 c. 

Pagal centraliskojo cenzaus 

biuro apskaitymus, miesto 
Chicago gyventojq skaitlius 
siemet juos skaitant buvo 2.- 
185.283. Taigi gyventojq pri- 
augimas per pastaruosius 10 
metq isnesa 486.708 dusiasar- 
ba 28.7 nuosimcius, kadangi 
1900 m. gyventojq skaitlius 
isnese 1.698.575. Taigi dabar 
Chicago kas link gyventojq 
skaitlingumo uzemeantrq vie- 
tq Jungtinese Valstybese. Pir- 
mq vietq, kaip zinoma, uzima 
miestas New York. 

Chicagos gyventojq suskai- 
tymas valdziai atsiejo $69,632 
ir tik vieni enumeratoriai uz- 

dirbo $54,632. 
Kiek tasai cenzus Chicagoj 

suskaite lietuviq, tuo tarpu 
nezinoma, bet lietuviq skait- 
lius, regis, iseis toksai pat, 
kaip tai buvo suskaityta mie- 
sto mokyklos cenzaus. Lan- 

kanciq mokyklas lietuviq vai- 

kq, ty. nuo pirmq metqlig 21 

metq, suskaityta tik 9tukstan- 
ciai su virsumi., Juk ir pa- 
ciam puskvailiui yra aisku, 
kad tokiq lietuviq “vaikq” 
Chicagoj randasi kelis kartus 

daugiau, nei kaip mokyklos 
cenzus suskaite, jei atkreipsi- 
me domumq j kelias lietuvis- 
kas parapijas. Juk tik ant vie- 
no Bridgeporto rasis 9 tuk- 
stanciai “vaikq”. O kur kiti 
priemiesciai? 

Mokyklq cenzo enumerato- 
riai be abejones lietuviais pa- 
didino eiles lenkams ir ru- 

sams, kuriq suskaityta po ke- 
lias desimts tukstanciq. 

Kada mes, lietuviai, ingau- 
sirae supratimq, kada persto- 
sime besipuos? svetimemis 
plunksnomis, Dievas zino. 
Gal tuokart, kada jau reikes 
svetimtauciq bangose zuti... 

PRIEPUOLICJOSE. 
Kiekviena seimyna turi but 

visuomet prisirengusi sutikti 

priepuolius ir turi zinoti, ko- 

kiq reikia duot pirmiausiq pa- 
galbq. Vienas geriausiq vais- 

tq tokiuose atsitikimuose yra 
Trinerio American Elixir is 
kartaus vyno, nes jis greitai 
suzadina organq veikimq ir 

draug sustiprina juos. Jis pa- 
didina gyvenimo spekas ir 

kraujo cirkulecijq, pastiprina 
nervus. 2mones netek§ apeti- 
to, nusimin^ ir negalinti dirb- 
ti gales persitikriut, kad Tri- 
nerio American Elixir is kar- 
taus vyno yra pasitiketinas 
vaistas. Isbalusios ir sergalio- 
jancios moterjs turi irgi jj var- 

tot, nes jis gamina naujq gerq 
kraujq. Jis yra labai geras vi- 
sokioms skilvio ir zarnq li- 

goms gydyti. Vartokite jj kai- 

po pirm% pagalbq, kai tik pa- 
stebesite, jog pradedat nustoti 

apetito, silpstat, ar svaigsta 
jums galva. Vaistq sankrovo- 
se. Jos. Triner, 1333—1339 
So. Ashland ave., Chicago, 111. 

Tel. Canal 3263 

DR. S. WISSIG 
Sa geriausia pasekme gydo visokias kroniszkas ligaa vvrq ir moterq, kad 

ir u4sisen»ju8ia«. Jei kiti jus neiszgyde nueikit pas jj, o jis jumis apziures 
ir pasistengi pagelbet. 

Dr. Wissig duos geriausius vaistua isz savo aptiekos. 
Pirma roda dovanai. 
Valandos kasdie nuo 10 iki 12 ryte ir nuo 3 iki 4 ir nuo 6 iki 9 vakare. 

Nedelioms nuo 10 iki 2 po pist. Ofisas randaai anl 

1727 — 18-th St., Chicago, Illinois. 

Tukstanciai zmoniu ingija sveikata vartoja.nt 
Severos Gyduoles. 

Darbininku Nelaimes. 
Apkurtinantis masimi balsas, kuris gr^sia pavojum vy- 
rams ir moterims — vienodumas ir visokios rupestjs, su- 

ardo nervus ir sugadina visg. organizing. Yienatiniu ge- 
riausiu ir pasekmingu vaistu nuo nervq yra 

SEVEROS 

NERVOTON 
Tai yra geriausia gyduole, kuri pergales nervi^ silpnyb§, 
pametimq. ambicijos, nuo melancholijos, galvos skausmo, 
nusilpim^ ir abelnq. nuilsimq. 

Nervoton i r kitos Severos Gyduoles yra gaunamos ap- 
tiekose. Visada reikalauk teisingu Severos Gyduoliu. 

Nepriimk kitokiu. 

Daug Pinigii 
noriai uimoketij daugelis zmoni^ kad zi- 

notij, kaip atsiliuosuot nuo skausmo 
zarniTukstan£iai pasigyde nuo 

Severos Vidurlu Valstn 
Geriausia gyduole nuo visoki^ viduriniij 

Kaina 50c i $1.00 

Tukstanciai Laiskij 
Paliudija i§ visij krastij, kad silpnas ir 
nedateklingas kraujas gali buti page- 
rintas vartojant 

Severos Krauo Valytojy 
Naudoti jj gali kiekviens—vyras, mote- 

ris, ir vaikas, su geriausia pasekme, nes 

jis atnaujina ir sudrutina krauj^ ir sudru- 
tina visq organimq. Kaina $1.00 

Roda per laiskus Yisiems veltui. 

White 
Eagle i 

Brewing 
gr 

Company 

Vienatinis Lenkiskas Bravoras 
KONTROLIUOJAMAS LENKISKAIS SALIUNISTAIS 

1703-1716 SO. ASHLAND ATE., Netoli 18tos gat. 
White Eagle Bravoras isdirba taip gerq all}, kaip kokis nors seniausias bravoras pasaulyj. Kiekvienas lenkas 

arba lietuvis noredamas uZdeti saliunq, tegul pirmiausia atsisaukia prie White Eagle Bravoro, o persitikrjs, kad 
patarnavymas yra sirdingas ir patarimai teisingi. PerdGtiniai White Eagle Bravoro apreiske visuomenei, kad^ ta- 
me Bravore galima gauti alus backose tam ticia virytas ir tam ticia pataisytas su visokiais budais pagerinanciais 
sveikatq, sudrutina nusilpusius, pagelbsti viduriams sumalt. Tas alus yra Zinomas po vardu 

“WHITE EAGLE SPECIAL BREW.” 
VISADA REIKALAUKIT TO ALAUS. 

Su pagarba 
L. RUTKOWSKI, Prez. J. A. PEtKA, Sekr. 
S. WLEKLINSKI, Yice-prez. S. BELINSKI, Kasierius. 

DIRE KTORIAI: 

J. F. BALCER, B. L. MACIEJEWSKI, P. MEDZWIECKI, 
H. NOWAK. J. CICHOCKI, FR. GORZINSKI, J. KOLBUSZ. 

Kun. Juoz. Karpinskas 
paratijos szv. Stanislovo iszgydytas nuo 

Kataro ir Persalimo 
por vartojima 

ZOZON 
ZOZON yra nauja gyduole patvirtin- 
ta kun. Karpinskio kaipo geriausia 
gyduole ant svieto nuo viduriu kataro 
persalimo viso sistemo, kosulio, ner- 

viskumo, stokos kraujo, negromulia- 
vimo, abelno silpnumo ir yra geriau- 
siu sustiprintoju silpnu ir ligoniu. 
Kas nori gauti ZOZON lai raso pas 

Zozon Remedy Co. 
CHICAGO 

ir indeda Money Orderj j registruot^ 
laiskq. o m§s issiusim per expres^. 

Kaina $l.oo 6 bonkos$5.oo. 
GAUNAMA KRZYWINSKIO APTIEKOJ 

3149 SO. MORGAN STREET 

..LOTAI tiktai po $IO.oo.. 
Specialiskas ispardavimas Lotu. 

Mes reikalaujame pinigij varymui savo dirbtuves Lena Park’e 
ir nusprendeme parduoti savo $50. oo, $100. oo ir $200. oo vertes 
lotus po $10. Teipgi turim kelet^ lotij sale Dirbtuviij, kuriuosl 
parduosim po $25 tikra verte jij $300. oo. 

Abstraktas, uzrasas ir dytas suteikiamas dovanai. 
ATEIK IR DARYK PINIGUS TUOJ. 

Didele Ekskursija in Lena Park, Indiana. 

Nedelioj, Rugsejo 52 d., 9:15 val. ryte 
Tikieto kaina tan ir atgal 50c. 

C. C. & L. R. R., gelikeliu, Illinois Central stacija, 
Trukls iSeina nuo 12th Street staciios ir Lake front 9:15 ryte. 

Trukis stos paimti pasaSierius ant 31, 43, 53 (Hyde Park, 63 
(Woodlawn) gatviij, teipgi Grand Crossing, Kensingtone ir Ham- 
mond. Taigi nepraleiskit geros progos. 

The Square Realty Co. 
(NOT INC) 

85 Dearborn Street Chicago, 111. 
Rumai 604-605-606-607-608 

Telephone Randolph 2692 ir 2693 

KAZIMIEBAS BADZEVICZE 
Taojaus szale Lehigh Valley dypo. Visokiq a- 

rieikq ir alaus didelis zopostas, taipgi ir isz i£u- 
ropos visokiq vvnq, cigarq ir visokiq valgiq ir 
oisteriq. Pakelevingi gali gauti nakvynq ir 
prieteliszkq rod% visame. Taipgi pardnodu 
szipkortes ant visq linijq ir siuncziu pinigns 
i visas daliS svieto pigiausiai ir saugiaL 

121 E. Centre St., Shenandoah, Fa. 
_ _ _ _ j 

Atsakanciausias 

Lietuvis 

Fofografistas. 
Telephone YercJ* 3164 

Phone Canal 1198 Uzdeta 1886 m. 

«Juozas G. Dailydis. 
Lietuvis Pardavejas 

Apgarsinu Lietuviams kad pas mus Rudeninei ir Zieminei 

Vyriski Drabu2iai konogeriausi, ir konopuikiausios mados 

yra. Didziausia UNIOS Krautuve vyriskij Drabuziij ant 

WEST SIDES. 

Siutai ge- 
riausios ma- 

terios pas mus 

Siutus siuvam 
ant 

Ontario. 

Unijos Krautuve visokiq Vyriszkq Apredalq. 
1853-55 Blue Island Ave., tarpe 18-19 gat. Chicago. 

DR. A. L. GRAICZUNAS 
Pasekmingai gydau viaokias ligas vyrq, moterq ir vaikq, neaplenklu 
ir paslaptingq. Atnisaukiantiems is kitur suteikiu sqfciningus patari- 
mus per lailkus. 

3312 So. Halsted St., Chicago, 111. 
Telefonas Yards 3162. 

Telephone Yards 3547 

C. J. KILL 
kontraktierius 

Pervezimo ir pakelimo namij. 
Visus uzkalbinimus atlieka kuoveikiausiai. 

939«33rd PL Chicago, 111. 

DIVISION IRON WORKS 
AND MACHINE SHOP 

W. GRACZYKOWSKI 
SAVINIHKAS 

Dirbtuve 
fielaziniu Inranklu ir Invalriu dafc- 

tu prie budavojlmo visoklu namu. 

Visokiua gelezinius jrankiua budavoto- 
jama padirbam iaz pliano. Specialiazkos 
kainos kontraklieriams. Atliekame viso- 
kius mecbaniszkns darbua ir taisome. 

Priimame utsisakymus nuo $12.oo. 
Aptverimai sztankietomis nuo $25. 
Dubeltavi varteliai nuo $10, pavieni 
nuo $5. Specijaliszkos kopBczios 
apsisaufojimul, geletinfis nuo $12. 
Grotoe ant langq, kryZiai ir tt. 

DIRBTUVE 

1317-19 W. Division St. 
Til. Haymarkat 255 Chicago 


